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عادات و نگرش های خواندن دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

دانشگاه عالمه طباطبایی

 * عصمت مؤمنی
** فاطمه علی زاده
*** علیرضا عبودیت

چکیده
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشــی و جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی 
و علوم تربیتی دانشــگاه عالمه طباطبایی هستند. با توجه به حجم جامعه آماری )1607 نفر(، گروه نمونه به تعداد 310 
نفر بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه عادات و نگرش خواندن 
اســت. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون مان- ویتنی و آزمون کروســکال والیس استفاده شده است. یافته های 
پژوهش نشــان داد که بیشــترین مواد خواندني در بین دانشجویان، کتب درســی و کمترین آن مجله عامه پسند است. 
همچنین بیشــترین مقدار زمانی که دانشجویان صرف خواندن می کنند متعلق به کتب درسی )31 تا 60 دقیقه در روز( 
اســت. اینترنت بیشترین مجرای دسترسی به مواد خواندنی برای دانشــجویان و فروشگاه های کتابفروشی کمترین بوده 
است. همچنین بیشترین مکانی که دانشجویان در آن می خو انند، خانه و کمترین، فضای باز بوده است. بر اساس یافته های 
پژوهش، ترغیب و تشــویق از سوی دیگران، بیشترین سهم را در شکل دهی نگرش به خواندن در آزمودنی ها دارد و سایر 
عوامل به ترتیب عبارتند از: لذت و ســرگرمی در خواندن، نگرانی و ســختی و دشواری در خواندن، و چگونگی رویایی با 
فعالیت خواندن. یافته ها همچنین نشان داد که بین نگرش دانشجویان به خواندن بر حسب جنسیت و رشته های تحصیلی 
تفاوت معنا داری وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رســد هدف دانشــجویان از خواندن، کسب لذت و 

سرگرمی نیست و بیشتر برای کسب دانش، به صورت هدفمند تمایل به خواندن کتب درسی دارند.
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مقدمه

از زمانی که خط اختراع شــد و بشــر توانست اندیشــه هایش را به شکل ثبت شده نگهداری 
نماید و به ســایر انســان ها انتقال دهد، یکی از اهدافش خوانده شدن این دانش مکتوب بوده 
است. بشریت می خوانده و می خواند تا امکان پرورش احساساتش فراهم شود و از این رهگذر 
آگاهی های او رشــد کند. عالوه بر این شــناخت مردمان و فرهنگ هــای مختلف، یادگیری 
موضوعات جدید، شــروع ســبک های جدیدی از زندگی همه ارمغان های خواندن هســتند. 
خواندن عملی اســت که در آن دیدن، شناسایی عالئم نوشتاری، تبدیل این عالئم به صوت، 
درک مجموعــه عالئم و آواها و درنتیجه درک معنا از آن حاصل می شــود؛ اما این درک بی 
هدف صورت نمی گیرد و خواننده گاه به قصد آموختن، زمانی با هدف آگاه شــدن و درجایی 
هم به قصد لذت بردن و پرکردن اوقات فراغت به این عمل روی می آورد که البته هر سه هم 

می توانند با هم همراه باشند )قزل ایاغ، 1386(. 
براســاس گزارش کمیســیون خواندن در ایاالت متحده آمریکا1 عمل خواندن اساس و پایه 
موفقیت نه تنها در دوران مدرســه و دانشــگاه بلکه در سرتاســر زندگی یک شــخص است 
)اندرســون، هایبرت، اسکات و ویلکینسن2، 1985(. خواندن به مثابه یک فرآیند، روشی برای 
تفکر و نوعی از تجربه حقیقی در نظر گرفته می شود و مهارت های پیچیده متعددی را شامل 
می شــود )عبدالکریم و حســن3، 2007(. گاهی اوقات به غلط، خوانــدن را عملی منفصل و 
بــی تحرک می نامند زیرا پیام ها را بدان معنا که یک گوینده یا نویســنده خلق کرده اســت 
نمی رســاند. اما با این وجود نمی توان به ســادگی پردازش فعال ذهن که همان عمل خواندن 
است را ناچیز شمرد )خاوری، 1383(. تأثیر خواندن در زندگی مردم به طور گسترده ای شیوع 
دارد. یک خواننده می تواند مهارت های جدید را فرا بگیرد، با حقایق علمی نوین آشــنا شود. 
او می تواند نســبت به جهان دانایی هایی بیشتری را کسب کند. بنابراین خواندن این توانایی 

1. The Commission on Reading in the United States
2. Anderson, Hiebert, Scott & Wilkinson
3. Abdulkarim & Hassan
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را دارد تــا خواننــده را از حالت منفعل به حالت فعال دگرگون کند )تانوســکدی1، 2011(. 
نتایج پژوهش های متعددی نشان داده اند که مشکالت مربوط به مهارت های یادگیری و عدم 
آشــنایی دانشــجویان با روش های مؤثر و کارآمد خواندن و در ابعادی گسترده تر مطالعه، در 
شکست تحصیلی آنها دخیل بوده است. نتایج این بررسی ها بیانگر این است که تأثیر خواندن 
در بهبود فرآیندهای شناختی-ادراکی-واکنشی و درنهایت سرنوشت شغلی دانشجویان امری 
قطعی و مســلم است )کوشــان و حیدری، 1385(. البته در این بین برخی دانشجویان زمان 
زیــادی را صرف خواندن می کننــد ولی خیلی کم در مورد بهبــود مهارت های خواندن فکر 
می کنند و با همان شیوه ای که در دبیرستان می خوانند در دانشگاه نیز می خوانند. آنها به این 
نکته توجه ندارند که خواندن یک فعالیت پیچیده و یکی از اجزای اساسی زندگی علمی یک 

دانشجوی باسواد اطالعاتی است. 
کتابخانه ها نیز در شکل دهی عادات و نگرش های خواندن نقش دارند. کتابخانه ها مکان هایی 
هســتند که در آنها عادت به خواندن کســب می شــود. کتابخانه ها موفقیت دانشجویان در 
دانشگاه را افزایش می دهند و به آنها کمک می کنند تا دانش ضروری در مقابله با چالش های 
متغیر علمی را به دست بیاورند ) اردمار و دمیرل2، 2009(. بررسی تاریخی فرهنگ انسان در 
همه زمان ها گویای این حقیقت اســت که بین کتابخانه و اجتماع پیوندی استوار وجود دارد 
بنابراین کتابداران باید بتوانند مواد خواندنی را در شــکل های مختلف آن در زندگی اجتماعی 
انســان جدید به عنوان یک وسیله ارتباطی، اطالع رســانی و تعلیماتی مطرح کنند تا از این 

رهگذر در شکل دهی عادات و نگرش های خواندن اثرگذار باشند )صمدی، 1380(.  
 اگر خواندن در انســان به صورت عادت دربیاید، دیگــر ارتباط او با جهان دانش و آگاهی 
ســخت نخواهد بود و بدون هیچ زحمتی خواهد توانســت از راه خوانــدن و مطالعه، درک و 
اندیشه خود را نسبت به جهان هســتی رشد و تعالی بخشد )میرحسینی و بهرامی، 1391(. 
بــدون وجود عادت صحیح به خواندن، فرصت های ارتقای شــخصی و موفقیت های شــغلی 
احتماال محکوم به فنا شــدن هســتند. پــس نباید خواندن را در داخــل و حتی در خارج از 

1. Thanuskodi
2. Erdamar & Demirel
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محیط های آموزشــی یک امر بــی اهمیت تلقی کرد. اما امری که پیشــتر از ایجاد عادت به 
خواندن باید انجام بگیرد و برای پیشــبرد آن ضروری اســت، شناخت مؤلفه های مختلف آن 
است. انواع خواندن، انواع مواد خواندنی، مقدار زمان اختصاص داده شده به خواندن، خواندن 
در زمان های متفاوت، مجراهای دسترسی به مواد خواندنی و مکان خواندن همگی جنبه های 
مختلفی در فرآیند خواندن هســتند که در ترکیب با نگرش های یک فرد نسبت به خواندن1 
مسیر خوانداری2 او را شــکل می دهند )گائونا و گونزالس3، 2010(. براساس همین مؤلفه ها، 
دســته بندی های مختلفی از اهداف خواندن توسط بسیاری از پژوهشگران انجام گرفته است. 
یکی از این تقســیم بندی ها از آن وبیکو4 اســت. وی اهداف خواندن را در 4 بخش طبقه بندی 
کرده اســت. او اولین هدف خواندن را برای لذت، سرگرمی و آرامش می داند. دومین هدف از 
خواندن در جهت افزایش اطالعات عمومی انجام می گیرد. وبیکو ســومین هدف برای خواندن 
را کســب دانش ذکر می کند. او خواندن برای کسب دانش را همان مطالعه کردن می داند. در 
نهایت این پژوهشــگر چهارمین هدف از خواندن را ترکیبی از ســه هدف باال عنوان می کند 

)اوگانرومبی و جیبویگا5، 1995(.
ایــن چهار هــدف را به گونه ای دیگر می توان در قالب دو گــروه جداگانه قرار دارد. در کتاب 
»ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن« از قزل ایاغ به نقل از توران میرهادی آمده است:

گروهی که »خواندن آزاد« نامیده می شــود و در آن لذت بردن و سرگرم شدن هدف اصلی 
تلقی می شــود و هرچه از آن حاصل می شــود برنامه ریزی نشده است و گروه دیگر »خواندن 
مقید« اســت که در آن خواننده خود را از ابتدا پایبنــد اصول خاصی قرار می دهد و درپایان 
نیز نتیجه کار خود را می ســنجد مثل آموختن کاری یا یافتن پاسخ برای سئوال هایی و یا در 

معرض ارزشیابی قرار دادن خود.

1. Reading Attitudes 
2. Reading Path 
3. Gaona & González 
4. Onwubiko 
5. Ogunrombi & Gboyega 
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در برخی از متون از این دو نوع کلی خواندن تحت عنوان واحد نگرش ها نسبت به خواندن1 
بحث شــده است. البته نگرش ها نسبت به خواندن و عالقه مندی ها نسبت به خواندن خود دو 
بازوی مفهوم بزرگتری به نام انگیزش نسبت به خواندن2 می باشند. اگرچه این اصطالحات در 

متون مختلف به جای همدیگر به کار رفته اند.
بنابراین اگر بپذیریم الزمه زیستن در سده 21 میالدی خواندن و نوشتن بیشتر از هر زمان 
دیگری در تاریخ بشــریت اســت و مصادیق آن در همه امور زندگانی از جمله داشــتن شغل 
مناســب، رعایت حقوق شهروندی و مدیریت زندگی شــخصی قابل مشاهده است و دربرابر 
هجوم اطالعاتی که به ســمت انســان می آید خواندن و نوشتن ابزارهایی برای مقابله هستند 
پــس باید در این دو زمینه پژوهش هایی را انجــام داد )کالرک و رامبلد3، 2006(. بر همین 
اســاس پژوهش حاضر می کوشد تا با استفاده از ابزار پرسشنامه، عادات و نگرش های خواندن 
دانشــجویان کارشناسی دانشــکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشــگاه عالمه طباطبایی را 

بررسی کند.
نوریان، موسوی نسب، فهری و محمد زاده )1385( در خالل یک مطالعه پژوهشی مهارت ها 
و عادات مطالعه دانشجویان پزشکی زنجان را بررسی کرده اند. یافته های این پژوهش نشان داد 
که دانشجویان پزشکی در زمینه های عادات مطالعه، درک مطلب و یادداشت برداری نسبت به 
سایر مهارت های مطالعه وضعیت مناسب تری داشتند. کوشان و حیدری )1385( در پژوهشی 
دیگر به بررســی عادت های مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار پرداخته اند. 
آنها به این نتیجه رســیده اند که شــیوه مطالعه در آزمودنی هــا از کیفیت مطلوبی برخوردار 
نیست. افکانه و شــکوری شــالدهی )1389( نیز با دیدی متفاوت به این حوزه نگریسته اند. 
آنها در یک مطالعه پژوهشــی راه های ترغیب دانشــجویان به مطالعه کتاب های غیردرســی 
را بررســی کرده اند. یافته های این پژوهش نشــان داد که عواملی از قبیل نوع روش تدریس 
اساتید، برگزاری مسابقات کتابخوانی، برگزاری نمایشگاه های کتاب و شیوه های ارائه خدمات 

1. Reading Attitudes 
2. Reading Motivations 
3. Clark & Rumbold 
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کتابخانه ای به طور معناداری در هدایت دانشــجویان به ســمت متون غیردرسی تأثیر دارند. 
رضوی طوسی و باقری )1389( به مقایسه میزان مطالعه شهروندان تهراني در بین سال های 
1387 و 1388 پرداخته انــد. مهمترین یافته ها عبارتند از اینکه میزان مطالعه در ســال 88 
نســبت به سال قبل آن رو به کاهش بوده است. از بین منابع مطالعه، بیشترین زمان مطالعه 
مربوط به کتب غیر درسی بوده و مطالعه روزنامه، نشریه و مجله کاهش چشمگیری را داشته 
اند. در خصوص مکان مطالعه پاســخگویان در دو ســال 87 و 88 نشان می دهد پاسخگویان، 
منزل را به عنوان بهترین مکان برای مطالعه می دانند. آمار مطالعه در محل کار و کتابخانه در 
ســال 88 نسبت به سال 87 نصف شده است. جوادی یگانه و کاظمی )1390( در پژوهشی به 
سنجش نگرش جوانان به خواندن رمان جدی در سال تحصیلی 87-88 پرداخته اند. مطابق با 
یافته های پژوهش، عوامل مؤثر مهم در نیت خواندن عبارتند از: نگرش افراد به خواندن رمان 
جدی، نظر دیگراِن مهم در رفتار خواندن، درک بیشتر فرد از عوامل بازدارنده یا تسهیل کننده 
خواندن، و تجربه بیشــتر فرد از خواندن در گذشته. همبستگی متوسطی میان ابعاد شناختی 
و عاطفی نگرش، هنجار ذهنی و نیت خواندن وجود دارد. همچنین متغیرهای هنجار ذهنی، 
رفتار قبلی و نیت خواندن توانســتند رفتار خواندن رمان جدی را پیش بینی کنند. صیفوری 
)1391( با ســنجش مهارت ها و عادات مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
رازی کرمانشــاه یکی دیگر از آثار این حوزه را خلق کرده اســت. نتایج این پژوهش نشان داد 
که عمده مشــکالت دانشجویان به ترتیب در زمینه عدم غلبه بر عوامل مداخله گر و استرس زا 
حین مطالعه، نداشتن مطالعه کاربردی و خالقانه، عدم توانایی در مدیریت زمان، عدم توانایی 
در مطالعه انتقادی و دقیق خوانی و مطالعه باری به هرجهت بوده اســت. ترشــیزی، وارسته، 
پوررضایی و فصیحی )1391( در یکی از جدیدترین پژوهش ها، عادت های مطالعه دانشجویان 
دانشــگاه علوم پزشکی بیرجند را بررســی کرده اند. در یافته  های این پژوهش آمده است که 
وضعیت عادات مطالعه آزمودنی ها در حد متوسط بوده و شیوه مطالعه آنها از کیفیت مطلوبی 

برخوردار نیست. 
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گالیک1 )1999( با این پرســش که آیا دانشــجویان با هدف سرگرمی به خواندن و مطالعه 
می پردازند، عادات خواندن برای سرگرمی دانشجویان را بررسی کرده است. نتایج این پژوهش 
نشــان می دهد که ارتباط معنا داری بین میانگین نمرات درســی و مقــدار زمانی که صرف 
خواندن برای سرگرمی شده وجود دارد. گروه محصوالت نستله2 )2003( نیز در یک پژوهش 
که احتماالً برای شــناخت بیشــتر مشــتریانش انجام داده به نکات جالبی مثل نگرش های 
متفاوت پســران و دختران نســبت به خواندن، موادی که خوانده می شــود، زمانی که در آن 
خواندن انجــام می گیرد، مکانی که خواندن در آن انجام می گیرنــد و ... می پردازد. وضعیت 
استفاده از استراتژی های خواندن در دانشجویان در حیطه زبان مادری و زبان دوم )انگلیسی( 
در مقاله ای به قلم ترکانلی اوغلو3 )2004( بررســی شــده اســت. نتایج این مطالعه نشان داد 
که در نگرش دانشــجویان انگلیســی به عنوان زبان دوم نسبت به خواندن، بیشترین امتیاز را 
عامل نگرانی و دشــواری نســبت به خواندن و در نگرش در خواندن و در نگرش دانشجویان 
انگلیسی به عنوان زبان مادری نســبت به خواندن، بیشترین امتیاز را عامل چگونگی رویایی 
با فعالیت خواندن کســب کرده اســت. چمپلی4 )2005( در رساله دکتری خویش به موضوع 
بررسی مواد خواندنی و راهبردهای خواندن در بزرگساالن پرداخته است. در بخش یافته های 
این رســاله آمده اســت که آزمودنی ها در زمینه درک مطلب و مهارت های خواندن در جایگاه 
مناســبی قرار دارند. روزنامه عنوان بیشــترین ماده خواندنی را به خود گرفته و در خالل این 
پژوهش مشــخص شــد که نیمی از آزمودنی ها از اینترنت برای خواندن متون مختلف بهره 
می گیرند. عبدالکریم و حســن )2007( در مقاله ای پژوهشــی عادات و نگرش های خواندن 
دانشــجویان مالزی را بررسی کرده اند و سپس کارآمدی برنامه های دانشگاهی را برای تقویت 
این عادات و نگرش ها مورد تحلیل قرار داده اند. یافته های این پژوهش نشان داد که وب سایت 
به طور روزافزونی به یک منبع خواندن تبدیل می شود. این در حالی است که بین برنامه های 

1. Gallik 
2. Nestle Family Monitor
3. Tercanlioglu 
4. Champley 
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دانشگاه، انواع مواد خواندنی و منابع خواندن تفاوت وجود دارد. گوچ اردمار و دمیرل )2009( 
در پژوهشــی جالب عادت های استفاده از کتابخانه در دانشجویان رشته دبیری را مورد توجه 
قرار داده اند. با اجرای این پژوهش مشــخص شــد که گروه کثیری از آزمودنی ها از کتابخانه 
برای انجام تحقیق اســتفاده می کنند. اوگئیک و آکیای1)2009( در پژوهشــی به ارزیابی و 
بررســی عادت خواندن و نگرش کلی دانشــجویان نســبت به خواندن پرداخته اند. نتایج این 
پژوهش نشان داد که آزمودنی ها نسبت به خواندن نگرش مثبتی داشتند. نانیس و هادسون2 
)2010( در زمانــی که گفته های زیادی مبنی بر صرف مدت زمان خیلی اندک برای خواندن 
توسط دانشــجویان شنیده می شد و البته هنوز هم می شود، پژوهشی را با عنوان تأثیر مقدار 
زمان مطالعه و عادات مطالعه بر روی عملکرد دانشــجویان انجــام داده اند. در یافته های این 
پژوهش قابل مشاهده است که مقدار زمانی که آزمودنی ها صرف خواندن می کنند بر عملکرد 
آنهــا تأثیر می گذارد البته این تأثیرگذاری خود مولود عامل دیگری اســت که عادت مطالعه 
نــام دارد. گائونا و گونزالز )2011( در پژوهشــی دیگر به توصیف ارتباط بین عادات خواندن، 
اســتفاده از کتابخانه دانشــگاهی و عملکرد تحصیلی دانشــجویان روان شناسی پرداخته اند. 
یافته هــا بیانگر آن بوده اســت که ارتباط معنا داری بین مؤلفه های عادت خواندن، اســتفاده 
از کتابخانــه و عملکرد تحصیلی وجود دارد. نور3 )2011( در پژوهشــی متفاوت به بررســی 
عادات و ترجیحات خواندن گروهی از دانشــجویان تحصیالت تکمیلی پرداخته است. یافته ها 
بیانگر آن اســت که انواع مواد خواندنی ترجیحی توسط دانشجویان به ترتیب: مواد اینترنتی 
یا در بســتر اینترنت، ایمیل، کتاب های درسی، دیکشــنری، داستان/رمان، کتاب ها، نشریات، 
مجالت، روزنامه ها، گزارش ها، مواد آموزشــی بوده است. ویچنبارت4 )2011( در پژوهشی به 
بررسی عادات خواندن شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی کتاب شرجه امارات متحده عربی 
پرداخته است. در این پژوهش به بررسی مواردی همچون بررسی نوع مواد خواندنی بر حسب 

1. Ögeyik & Akyay 
2. Nonis & Hudson 
3. Noor 
4. Wischenbart 
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جنسیت شــرکت کنندگان)کتاب، روزنامه و مجالت چاپی و اینترنت(، تعداد دفعات خواندن 
در هفتــه، میزان خواندن در روز، اولین تجربه خوانــدن آنها، تاپیک ها یا عناوین مورد عالقه 
جهت خواندن بر حســب جنسیت و سن آنها پرداخته شده است. ماوتوح و کومار1 )2011( با 
هدف بررسی عادت به مطالعه و ارتباط آن با جنسیت، دانشکده و موفقیت درسی پژوهشی را 
به انجام رســانده اند. اما نویسندگان این مقاله پیشنهاد داده اند که دانشجویان باید عادت های 

مطالعه درست را در خود بیشتر پژورش دهند.

پرسش های پژوهش
پرســش اول: دانشجویان کارشناســی دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 

طباطبایی چه »موادی« را بیشتر می خوانند؟
پرســش دوم: دانشجویان کارشناسی دانشــکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 

طباطبایی چه »مقدار زمانی« را صرف خواندن می کنند؟
پرسش سوم: دانشجویان کارشناسی دانشــکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 

طباطبایی از چه »مجراهایی« مواد خواندنی را به دست می آورند؟
پرسش چهارم: دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 

طباطبایی در چه »مکان هایی« می خوانند؟
پرســش پنجم: دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 

طباطبایی چه »نگرش هایی« نسبت به خواندن دارند؟

فرضیه های پژوهش
فرضیه های پژوهش به شرح ذیل می باشد:

1. بین نگرش دانشجویان به خواندن بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد.
2. بین نگرش دانشــجویان به خواندن بر حسب رشته های تحصیلی تفاوت معناداری وجود 

دارد.

1. Mawthoh & Kumar
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روش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی اســت، البته می تواند باعث تقویت مبانی نظری و گســترش 
پژوهش های بنیادی نیز باشــد. همچنین این پژوهش به روش پیمایشــی انجام شده اســت. 
جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش، کلیه دانشــجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی 
و علوم تربیتی دانشــگاه عالمه طباطبایی می باشــد که تعداد آنها 1607 نفر است. اطالعات 
گردآوری شــده از وب ســایت دانشــگاه عالمه طباطبایی نشــان می دهد که این تعداد در 
رشته های روان شناسی )بالینی و استثنایی(، راهنمایی و مشاوره، تکنولوژی آموزشی، مدیریت 
و برنامه ریزی آموزشی، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی، آموزش و پرورش کودکان 
عقب مانده ذهنی و علم اطالعات و دانش شناسی مشغول به تحصیل هستند. با توجه به حجم 
جامعه آماری )1607 نفر(، گروه نمونه به تعداد 310 نفر براســاس جدول مورگان و به روش 
تصادفی ســاده انتخاب شدند. از میان پرسشنامه های توزیع شده، تعداد 230 پرسشنامه قابل 

تحلیل و مورد قبول جمع  آوری شدند. 
پرسشــنامه مورد اســتفاده در این پژوهش از ســه بخش تشکیل شــده است: بخش اول، 
اطالعات جمعیت شــناختی آزمودنی ها شامل جنسیت و رشته تحصیلی را پوشش  داده است. 
بخش دوم، پرسشنامه عادت خواندن است. این پرسشنامه پژوهشگر-ساخت شامل 4 سئوال 
و 21 آیتم می باشــد. در ســئوال اول، انواع موادی که خوانده می شــود بررسی شده است. در 
ســئوال دوم، به شناخت مجراهایی اختصاص یافته که آزمودنی ها از طریق آنها مواد خواندنی 
را به دست می آورند. در سئوال سوم، از آزمودنی ها خواسته می شود که مکان هایی که در آن 
می خوانند را گزارش کنند. در ســئوال چهارم، مقدار زمانی که صرف خواندن می شود، مورد 
بررســی قرار  گرفته است. بخش سوم، پرسشــنامه نگرش خواندن است. در این پژوهش برای 
بررســی نگرش های خواندن آزمودنی ها از پرسشــنامه ASRA 1 که توســط اسمیت )1992( 
طراحی شده، استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 40 سئوال با طیف پاسخگویی 5تایی 
لیکرت از بسیار مخالف تا بسیار موافق می باشد. از داده های به دست آمده از این پرسشنامه به 

1. Adult Survey of Reading Attitude 
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پرسش پنجم پژوهش پاسخ داده شده که درباره نگرش های آزمودنی ها به مواد خواندنی است. 
در تأمین روایي پرسشــنامه هاي مورد اســتفاده در این پژوهش، روایي محتوا1 مدنظر بوده 
است. هدف از این نوع ارزیابی پاسخ به این سؤال است که آیا محتوای ابزار، قابلیت اندازه گیری 
هدف تعریف شــده را دارد یا خیر؟ روایي محتواي یک ابزار، معموالً به نظر افراد متخصص و 
داوران بســتگي دارد. از آنجایی که پرسشــنامه نگرش خواندن، پرسشنامه ای استاندارد بوده 
و در ســطح بین المللی بارها مورد استفاده پژوهشــگران قرار گرفته، از سطح روایی مطلوبی 
برخوردار اســت. همچنین جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه پژوهشگر- ساخت عادات 
خواندن، از نظرات چندنفر از متخصصان و اعضای هیأت علمی اســتفاده شــده است. لذا در 

خصوص مطلوب بودن وضعیت روایي محتوایي پرسشنامه ها، اطمینان حاصل شده است. 
همچنین در برآورد پایایي پرسشــنامه ی پژوهش حاضر از روش آلفاي کرونباخ2 اســتفاده 
شــده اســت. در این پژوهش، ابتدا آلفای کرونباخ بر روي 40 نفر اجرا گردید و پس از انجام 
بررسي الزم، پرسشنامه براي اجرا در مرحله نهایي آماده گردید. نتایج آلفاي کرونباخ محاسبه 

شده به شرح ذیل است:

d )جدول1. میزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه ها )ضریب هماهنگي دروني

تعداد پرسشنامه 
ضریب آلفاتعداد آیتم هاپاسخگو

پرسشنامه بررسی عادات و نگرش ها نسبت 
40610/6به خواندن

همانطور که در جدول 1 مالحظه مي شــود ضریب آلفای محاسبه شده 0/6 است. بر اساس 
منابــع مختلف ضریب آلفای 0/7 خوب و ضریب آلفای بین 0/5 تا 0/7 متوســط شــناخته 
می شــود. بنابراین مي توان به همه داده هاي گردآوري شده توسط ابزار پرسشنامه که از لحاظ 

روایي و پایایی در وضعیت مطلوبي قرار دارند، اعتماد کرد.

1. Content Validity
2. Cronbach`s Alpha
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شیوه اجرا
پس از آن که از صحت داده های گردآوری شده اطمینان حاصل گردید، این داده ها با استفاده 
از آمار توصیفی و اســتنباطی در قالــب نرم افزار SPSS مورد تحلیل قــرار گرفتند. در این 
پژوهش به منظور توصیف نمونه مورد بررســی از نظر جمعیت شناختی بر حسب جنسیت و 
رشــته تحصیلی از آمار توصیفی )شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد، جدول و 
نمودار( اســتفاده شــد. با توجه به اینکه داده های حاصل از این پژوهش در دو گروه اسمی و 
رتبه ای جای گرفتند و نمونه ها تصادفی انتخاب شــده بودند، برای تجزیه و تحلیل داده های 
این پژوهش از آماره های توصیفی و اســتنباطی استفاده و همچنین از نرم افزار SPSS کمک 
گرفته شــد. روش های آماری غالــب در این پژوهش، آزمون های مان- ویتنی و کروســکال 
والیــس بود زیرا این آماره ها امکان محاســبه تفاوت های معنــا دار و جهت این تفاوت ها را به 
پژوهشــگر می دادند و در نتیجه پاســخ به پرســش های پژوهش درباره عادات و نگرش های 
خواندن دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی 

امکان پذیر  شد.

یافته های پژوهش
در این قســمت، ابتدا به یافته های جمعیت شــناختی شــرکت کنندگان در پژوهش پرداخته 
شــده است. سپس پنج پرســش اصلی پژوهش به ترتیب پاسخ داده و در پایان، با استفاده از 

آزمون های آماری مان-ویتنی و کروسکال والیس به بررسی دو فرضیه پرداخته شده است.
تعداد 28/26 درصد ) 65 نفر( دانشجوی پسر و تعداد 71/74 درصد )165 نفر( دانشجوی 
دختر که در دوره کارشناســی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی 
مشــغول به تحصیل بوده اند، برای بررســی در این پژوهش انتخاب شده اند. با توجه به اینکه 
آزمودنی ها از دانشــکده روان شناســی و علوم تربیتی بودند بنابراین رشته های تحصیلی آنها 
در واقع رشــته هایی است که در این دانشکده ارائه می شود. رشته روان شناسی در دو گرایش 
بالینی و اســتثنایی بیشــترین فراوانی را با 33/91 درصد )78 نفر( و رشته آموزش و پرورش 
پیش دبســتانی و دبســتانی کمترین فراوانی را با  5/22 درصد )12 نفر( به خود اختصاص 
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داده اســت. در این بین به ترتیب رشته های راهنمایی و مشــاوره با 57 نفر، علم اطالعات و 
دانش شناســی با 39 نفر، تکنولوژی آموزشی با 16 نفر، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با 14 
نفر، و آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی با 14 نفر ســایر اعضای نمونه پژوهش را 

تشکیل داده اند.
پرسش اول: دانشجویان کارشناسی دانشــکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 

طباطبایی چه »موادی« را بیشتر می خوانند؟
در پاسخ به این پرسش ابتدا باید ذکر کرد که مواد خواندنی که در این پژوهش مورد بررسی 
قرار گرفتند عبارتند از کتب درســی، کتب غیر درســی، مجله عامه پسند، مجله تخصصی، 
روزنامه، پیام کوتاه1 و پســت الکترونیکی. البته این حق به آزمودنی ها داده شــد تا اگر ماده 
خواندنــی دیگری را ترجیح می دهند آن را ذکر نمایند. جدول 2، درصد، طبقه و رتبه تمایل 

به هر یک از این مواد خواندنی را به طور کلی نشان می دهد.

d جدول 2. میزان تمایل به مواد خواندنی

طبقهفراوانیدرصدفراوانیمادهخواندنیرتبهبرحسبفراوانی

متوسط49/1 درصد )113نفر(کتب درسی1

زياد42/2 درصد )97 نفر(کتب غير درسی2

متوسط26/1 درصد )60 نفر(مجله عامه پسند7

متوسط30 درصد )69 نفر(مجله تخصصی5

خيلی زياد37 درصد )85 نفر(پيام کوتاه3

متوسط29/1 درصد )67 نفر(پست الکترونيکی6

خيلی کم31/7 درصد )73 نفر(روزنامه4

1. SMS (Short Message Service) 



پژوهش در نظام هاي آموزشی72

 9
4 

هار
- ب

 2
8 

اره
شم

 - 
هم

ل ن
سا

عالوه بر داده های مندرج در جدول باال تعداد چهار نفر از افراد پست های فیسبوک، یک نفر 
وبالگ اساتید و سه نفر وب ســایت های اینترنتی را به عنوان ماده خواندنی مورد تمایل خود 
ذکر کرده بودند. اما پاســخ به پرسش اول پژوهش بر اســاس عامل جنسیت نیز تحلیل شد 
که نتایج آن در جدول 3 ارائه شــده است. داده های جدول زیر نشان می دهد که به طور کلی 

گرایش زن ها به مواد خواندنی بیشتر از مردها است.

d جدول 3. میزان تمایل به مواد خواندنی بر حسب جنسیت

زن)نفر(مرد)نفر(مادهخواندنی

2984کتب درسی
2869کتب غير درسی
2040مجله عامه پسند
1752مجله تخصصی

2251روزنامه
2065پيام کوتاه

1849پست الکترونيکی

پرسش دوم: دانشجویان کارشناسی دانشــکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 
طباطبایی چه »مقدار زمانی« را صرف خواندن می کنند؟

در مطالعــه حاضر، مقــدار زمانی که آزمودنی ها صرف خواندن مــواد خواندنی می کنند بر 
حسب دقیقه در روز گزارش شده است و در جدول 4  قابل مشاهده است. 

d جدول4. مقدار زمان خواندن مواد خواندنی در روز

مقدارزمانخواندندرروزدرصدفراوانیمادهخواندنی

31 تا 60 دقيقه 28/3 درصد )65 نفر(کتب درسی

11 تا 30 دقيقه28/3 درصد )65 نفر(کتب غير درسی

5 تا 10 دقيقه53 درصد )122 نفر(مجله عامه پسند
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مقدارزمانخواندندرروزدرصدفراوانیمادهخواندنی

5 تا 10 دقيقه52/6 درصد )121 نفر(مجله تخصصی

5 تا 10 دقيقه61/3 درصد )141 نفر(روزنامه

5 تا 10 دقيقه37/8 درصد )87 نفر(پيام کوتاه

5 تا 10 دقيقه47/8 درصد )110نفر(پست الکترونيکی

همچنین پاســخ به پرســش دوم پژوهش نیز بر اساس عامل جنسیت تحلیل شد که نتایج 
آن در جدول 5 ارائه شده است. 

d جدول 5. مقدار زمان خواندن مواد خواندنی در روز بر حسب جنسیت

زن)نفر(مرد)نفر(مادهخواندنی

1847کتب درسی

2144کتب غير درسی

3587مجله عامه پسند

3388مجله تخصصی

39102روزنامه

2760پيام کوتاه

3476پست الکترونيکی

پرسش سوم: دانشــجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 
طباطبایی از چه »مجراهایی« مواد خواندنی را به دست می آورند؟

در این پرســش منظور از مجراها در واقع کانال ها و ابزارهای دسترســی به مواد خواندنی 
هستند که هر فرد برای دستیابی به این مواد از آنها استفاده می کند. داده های جمع آوری شده 

از آزمودنی ها در پاسخ به این پرسش در جدول 6 آمده است.
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d جدول 6. مجراهای دسترسی به مواد خواندنی

طبقهفراوانیدرصدفراوانیمجرایدسترسیبهموادخواندنیرتبهبرحسبفراوانی

متوسط36/1 درصد )83 نفر(کتابخانه2

زياد32/2 درصد )74 نفر(کتابفروشی4

متوسط33/5 درصد )77 نفر(دوستان3

خيلی زياد37 درصد )85 نفر(اينترنت1

پرسش چهارم: دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 
طباطبایی در چه »مکان هایی« می خوانند؟

در این پرســش منظور از مکان های خواندن فضاهای روبسته و روبازی است که آزمودنی ها 
بیشتر در آنها می خوانده اند. پاسخ به پرسش چهارم را در  جدول 7 مشاهده می کنید. هچنین 

دو نفر خواندن در مترو و یک نفر خواندن در اتوبوس را ترجیح داده بودند.

d جدول 7. مکان هایی که در آنها خواندن انجام می گیرد

طبقهفراوانیدرصدفراوانیمکانخواندن

متوسط35/2 درصد )81 نفر(کتابخانه

خيلی زياد40 درصد )91 نفر(خانه

زياد24 درصد )55 نفر(فضای باز

99 درصد )227 نفر(1جمع

عالوه بر داده های جدول باال مکان خواندن بر حســب جنسیت نیز مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفت که نتایج آن در جدول 8 قابل مشاهده است.
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d جدول 8. مکان هایی که در آنها خواندن انجام می گیرد بر حسب جنسیت

زن)نفر(مرد)نفر(مکانخواندن

2259کتابخانه

2467خانه

1045فضای باز

پرســش پنجم: دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 
طباطبایی چه »نگرش هایی« نسبت به خواندن دارند؟

همان طور که در فصل ســوم ذکر شــد بخــش دوم این پژوهش به بررســی نگرش های 
آزمودنی ها نســبت به خواندن می پردازد. برای این بررسی از پرسشنامه  مخصوص نگرش های 
خواندن اســتفاده شد که شامل 40 ســئوال بود. بر اساس مقاله اســمیت )1992( که این 
پرسشــنامه توسط خود او طراحی شده است نگرش های خواندن را در چهار بعد باید ارزیابی 
کرد که عبارتند از: لذت و ســرگرمی در خواندن1، نگرانی و ســختی و دشواری در خواندن2، 
ترغیب و تشویق از سوی دیگران در خواندن3 و چگونگی رویایی با فعالیت خواندن4.  در اینجا 
4 ســئوال از 40 ســئوال به دلیل اینکه به گروهی از متغیرها اشــاره داشته و به طور روشن 
متغیر آن معلوم نبوده حذف شــده و فقط 36 سئوال باقی مانده مورد تحلیل قرار گرفته اند. 
در جدول 9 اطالعات حاصل از پاسخ های آزمودنی ها به این 36 پرسش همراه با درصد فراوانی 

در چهار بعد مذکور آمده است.

1. Enjoyment 
2. Anxiety & Difficulty 
3. Social Reinforcement 
4. Modalities 
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d جدول 9. میانگین فراوانی نگرش ها نسبت به خواندن به صورت کلی

میانگینفراوانینوعمتغیریانگرشسئوال

40/28لذت و سرگرمی

36/80نگرانی، سختی، دشواری

43/91ترغيب و تشويق از سوی ديگران

35/8چگونگی رويارويی با فعاليت خواندن

جدول باال نشــان می دهدکه ترغیب و تشــویق از سوی دیگران در هنگام خواندن یا قبل و 
بعد از آن، مهمترین عاملی اســت که بیشــترین سهم در شکل دهی نگرش نسبت به خواندن 
در آزمودنی ها را دارد. عالوه بر این بر اســاس مالک هایی که در مطالعه پژوهشــی یاماشیتا 
ذکر شــده است هر کدام از این ســئواالت به طور جداگانه تحلیل شد و بر اساس بار معنایی 
که داشــت به آن پرچسب مثبت یا منفی تخصیص داده شد. بر این اساس 19 سئوال دارای 
نگرش مثبت به ســمت خواندن و 17 سئوال دارای نگرش منفی نسبت به خواندن تشخیص 
داده شــدند. سپس این سئواالت بر حسب طبقه پاسخگویی )از کامال مخالف تا کامال موافق( 

مرتب شدند. نتایج این تحلیل در جدول 10 قابل مشاهده است.

d جدول 10. فراوانی نگرش ها نسبت به خواندن بر حسب بار معنایی مثبت - منفی

تعدادبرحسبفراوانیبرچسبسئوال

19مثبت

17منفی

ر تفسیر بیشتر نتایج جدول 10 باید گفت که منظور از عدد 19 در جلوی برچسب مثبت، 
نشــان دهنده تعداد ســئوال هایی است که هم دارای برچســب مثبت بوده اند و هم بیشترین 
پاســخ های داده شده به آنها در طبقه موافق قرار داشته است. در رابطه با برچسب منفی حالت 
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مشــابهی وجود دارد. بنابراین نگاهی به این جدول نشــان می دهد که گرایش کلی بیشــتر 
آزمودنی ها نسبت به خواندن مثبت است.

فرضیه اول: بین نگرش دانشــجویان نسبت به خواندن بر حسب جنسیت تفاوت معنا داری 
وجود دارد.

برای پاسخ به فرضیه اول با استفاده از امکانات برنامه Spss نمره مجموع پاسخ های هر فرد 
به پرسشــنامه نگرش های خواندن محاسبه شد و سپس با توجه بر اینکه توزیع جنسیتی در 
پژوهش حاضر معادل نبود از آزمون غیر پارامتری مان- ویتنی برای محاســبه معنا دار بودن 
اختالف بین میانگین ها اســتفاده شد. جدول11 نشان می دهد که برای نگرش های نسبت به 
خواندن بین میانگین کســب شده توسط زنان و مردان تفاوت وجود دارد. اما سطح معنا داری 
)0/352( که از آزمون مان-  ویتنی به دست آمده با توجه به اینکه در مقایسه با سطح آلفای 
0/05 بزرگتر است؛ بیانگر این موضوع است که اختالف معنا داری بین میانگین زنان و مردان 
در نگرش ها نســبت به خواندن وجود ندارد. بنابراین فرضیه اول رد می شــود. به عبارت دیگر 
می تــوان گفت که متغیرهای مختلفی که نگرش ها نســبت به خواندن را شــکل می دهند و 
عبارتند از: رویارویی با فعالیت خواندن، لذت و سرگرمی، نگرانی و دشواری و ترغیب و تشویق 

از سوی دیگران در هر دو جنس به یک اندازه اثر گذار بوده اند.

d جدول 11. آزمون مان-ویتنی برای بررسی معنا داری تفاوت میانگین نگرش نسبت به خواندن بر حسب جنسیت

سطحنمرهZنمرهUمجموعرتبههامیانگینرتبههاتعدادگروههامتغیر
معناداری

نگرش ها 
نسبت به 
خواندن

65122/017930/5مرد

4939/5-0/9310/352 165112/9418634/5زن

230جمع



پژوهش در نظام هاي آموزشی78

 9
4 

هار
- ب

 2
8 

اره
شم

 - 
هم

ل ن
سا

فرضیه دوم: بین نگرش دانشــجویان نسبت به خواندن بر حسب رشته های تحصیلی تفاوت 
معنا داری وجود دارد.

برای برای پاســخ به فرضیه دوم از آزمون کروســکال والیس استفاده شده است که معادل 
غیرپارامتری آزمون Anova اســتفاده شــد. همان طور که در جدول 12 قابل مشاهده است، 
ســطح معنا داری )0/782( از ســطح آلفای 0/05 بزرگتر است پس می توان گفت که تفاوت 
معنا داری بین دانشــجویان رشــته های مختلف در نگرش ها نســبت به خواندن وجود ندارد. 
بنابراین فرضیه دوم نیز رد می شــود. به عبارت دیگر می توان گفت که متغیرهای مختلفی که 
نگرش های نسبت به خواندن را شکل می دهند و عبارتند از: رویارویی با فعالیت خواندن، لذت 
و ســرگرمی، نگرانی و دشواری و ترغیب و تشویق از ســوی دیگران در همه دانشجویان این 

هفت رشته تحصیلی به یک اندازه اثرگذار بوده اند.

d  جدول 12. آزمون کروسکال والیس برای بررسی معنا داری تفاوت میانگین نگرش نسبت به خواندن بر حسب
رشته تحصیلی

                             آزمونآماری

متغیر
کروسکالوالیس

نگرش ها نسبت 
به خواندن

رشته های تحصيلی:
روان شناسی )بالينی و استثنايی(

راهنمايی و مشاوره
تکنولوژی آموزشی

مديريت و برنامه ريزی آموزشی
آموزش و پرورش پيش دبستانی و دبستانی
آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی

علم اطالعات و دانش شناسی

3/21آزمون مجذورکای

6درجه آزادی

0/782سطح معنا داری
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نتیجه گیری

در این قســمت ابتدا به بیان نتایج حاصل از شناخت عادات و نگرش های خواندن دانشجویان 
کارشناســی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشــگاه عالمه طباطبایی و مقایسه آن با 
یافته های پژوهش های پیشــین پرداخته می شود، در ادامه نتایج مربوط به بررسی معنا داری 
اختالف بین نگرش دانشــجویان نســبت به خواندن بر حسب جنسیت و همچنین بر حسب 
رشته های تحصیلی تبیین شده است و در نهایت پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی آمده است. 
مواد خواندنی که دانشــجویان کارشناسی دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی دانشگاه 
عالمه طباطبایی بیشــتر می خوانند بر اساس رتبه برحســب فراوانی عبارتند از کتب درسی، 
کتب غیردرســی، پیام کوتاه، روزنامه، مجله تخصصی، پست الکترونیکی و مجله عامه پسند. 
عالوه بر موارد فوق، دانشــجویان پست های فیس بوک، وبالگ و وب سایت های اینترنتی را نیز 
به عنوان ماده خواندنی مورد تمایل خود ذکر کرده اند. در نتیجه، هدف دانشجویان از خواندن، 
کسب لذت و سرگرمی نیست و بیشتر برای کسب دانش، به صورت هدفمند تمایل به خواندن 
کتب درســی دارند. پاسخ به پرسش اول پژوهش بر اساس عامل جنسیت نیز تحلیل شد که 
نتایج آن در  جدول 3 ارائه شده  اســت. داده ها نشان می دهد که به طور کلی گرایش زن ها به 

امر خواندن بیشتر از مردها است. 
* مواد خواندنی در نظر گرفته شده با پژوهش گالیک )1999( همسو بوده)روزنامه، مجله، 
کتاب، پیام کوتاه و پســت الکترونیک( اما نتایج ناهمســو اســت )مجله، روزنامه، پیام کوتاه 
و پســت الکترونیکی(. اســتقبال از مواد خواندنی با رویکرد دانشــجویی بوده است بنابراین 

جستجوهایشان به صورت جستجوی الکترونیک بوده است.
* مواد خواندنی در نظر گرفته شــده با پژوهش عبدالکریم و حســن )2007( همسو بوده 
) روزنامه، مجله، مقاله نشــریه ، منابع ادبی، کتب دانشگاهی یا کتب درسی، داستان، رمان و 
وب سایت( اما نتایج ناهمسو است )روزنامه، کتب دانشگاهی یا کتب درسی، وب سایت، مجله، 
مقاله نشــریه و منابع ادبی(. نتایج نشان داد باالترین نرخ مواد خواندنی مربوط به وب سایت ها 

است و علت آن نیز روند کنونی حرکت به سمت منابع دیجیتالی است.
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* مواد خواندنی در نظر گرفته شــده با پژوهش نور )2011( همسو بوده و برحسب درصد 
فراوانی به ترتیب عبارتند از ) منابع اینترنتی، پســت الکترونیکی، کتب درســی، واژه نامه ها، 
رمان و کتب داســتانی، نشریات، روزنامه، مجله، گزارشات و منابع آموزشی( اما نتایج ناهمسو 
است. نتایج نشان داد که جستجوی منابع درسی و دانشگاهی آنها با رویکرد رسانه ها و منابع 

پیوسته است. 
* مواد خواندنی در نظر گرفته شــده با پژوهش ویچنبارت )2011( در ســه سطح همسو 
بوده )کتب چاپی، مجالت و روزنامه های چاپی، و منابع اینترنتی و پیوسته( و برحسب درصد 
فراوانی به ترتیب عبارتند از )مجالت و روزنامه های چاپی، منابع اینترنتی و پیوســته و کتب 

چاپی( در نتیجه نتایج ناهمسو است. 
* مواد خواندنی در نظر گرفته شده با پژوهش رضوی طوسی و باقری )1389( همسو بوده 
و برحســب درصد فراوانی به ترتیب عبارتند از )کتب غیر درســی، روزنامه، نشریه و مجله(، 

درنتیجه نتایج همسو است. 
مقدار زمانی که دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 
طباطبایی بر حســب دقیقه در روز صرف خواندن می کنند بر اســاس رتبه برحسب فراوانی 
عبارتند از کتب درســی )31 تا 60 دقیقه(، کتب غیر درســی )11 تا 30 دقیقه(، مجله عامه 
پســند)5 تا 10 دقیقه(، مجله تخصصی )5 تا 10 دقیقه(، پیام کوتاه )5 تا 10 دقیقه(، پست 
الکترونیکی )5 تا 10 دقیقه( و روزنامه )5 تا 10 دقیقه( که در جدول 4 قابل مشــاهده است.  
قابل ذکر اســت به دلیل فعالیت های دانشگاهی بیشتر مقدار زمان صرف شده به خواندن بین 
31 تا 60 دقیقه در روز گزارش شــده است. به دلیل این که جامعه مورد پژوهش دانشجویان 
هستند، مواد خواندنی به سمت کتب درسی تمایل پیدا کرده و چون مجله عامه پسند، مجله 
تخصصی، پیام کوتاه، پســت الکترونیکی و روزنامه کمترین محتوای درســی را در بر دارند، 
کمترین میزان خواندن را به خود اختصاص داده است. پاسخ به پرسش دوم پژوهش بر اساس 
عامل جنسیت نیز تحلیل شد که نتایج آن در  جدول 5 ارائه شده است. داده ها نشان می دهد 
که به طور کلی گرایش زن ها به صرف خواندن بر حسب دقیقه در روز بیشتر از مردها است. 
* مقدار زمان خواندن در نظر گرفته شــده با پژوهش گالیک )1999( بر حسب ساعت در 
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هفته در دو زمان )در ترم و تعطیالت ترم(، ناهمســو بوده )در ترم: 63%  از پاســخ دهندگان 
به میزان 2 ساعت یا کمتر در هفته، 24% از پاسخ دهندگان به میزان 3 تا 5 ساعت در هفته 
و 13%  از پاســخ دهندگان به میزان 6 ساعت یا بیشــتر در هفته؛ در تعطیالت ترم: 48% از 
پاسخ دهندگان به میزان 2 ساعت یا کمتر در هفته؛ 27% از پاسخ دهندگان به میزان 3 تا 5 
ساعت در هفته و 25%  از پاسخ دهندگان به میزان 6 ساعت یا بیشتر در هفته(. نتایج نشان 
داد دانشجویان در طول ترم به دلیل موفقیت آموزشی نیاز به صرف مقدار زمان بیشتری برای 

خواندن دارند.
* مقدار زمان خواندن در نظر گرفته شده با پژوهش عبدالکریم و حسن )2007( بر حسب 
ســاعت در هفته ناهمسو اســت )78%  بین 3 تا ده ساعت و 22% باالتر از ده ساعت(.  نتایج 
نشان داد که به دلیل فعالیت های دانشگاهی بیشتر مقدار زمان صرف شده به خواندن بین 3 

تا ده ساعت گزارش شده است.
* مقدار زمان خواندن در نظر گرفته شده با پژوهش نور )2011( و برحسب ساعت در روز 
ناهمســو بوده )65%  از پاســخ دهندگان به میزان 2 ساعت یا کمتر در روز؛ 23% بین 2 تا 4 
ساعت در روز و 12% بیشتر از 4 ساعت در روز(. نتایج نشان داد هر چه نگرِش امری و الزام آور 

به خواندن بیشتر باشد، مقدار زمان خواندن بیشتر می شود. 
مجراهای مواد خواندنی دانشــجویان کارشناســی دانشکده روان شناســی و علوم تربیتی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی بر حسب کانال ها و ابزارهای دسترسی به مواد خواندنی که هر فرد 
برای دســتیابی به این مواد از آنها اســتفاده می کند، بر اساس رتبه برحسب فراوانی عبارتند 
از اینترنت)37%(، کتابخانه)36/1 %(، دوســتان)33/5%( و کتابفروشــی)32/2%(. داده های 
جمع آوری شــده از آزمودنی ها در پاسخ به این پرســش در جدول 6 آمده است. ایتنرنت به 
عنوان بیشترین مجرای خواندن مورد اســتفاده دانشجویان بوده است، درنتیجه، برای اینکه 
خواندن به قصد کســب لذت و ســرگرمی در مکان کتابخانه و فضای باز صورت پذیرد، الزم 
است از اینترنت به عنوان مجرایی برای افزایش کسب لذت و سرگرمی خواندن استفاده شود. 
* مجراهــای مواد خواندنی و رتبه بندی نتایج در نظر گرفته شــده با پژوهش عبدالکریم و 
حســن )2007( همسو است و برحســب رتبه فراوانی، به ترتیب عبارتند از اینترنت )%46(، 
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کتابخانه )28%(، دوستان )23%( و کتابفروشی)%16(. 
مکان هایی که دانشــجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه 
طباطبایی بیشــتر در آنها خوانده اند، بر اساس رتبه برحسب فراوانی عبارتند ازخانه)%39/6(، 
کتابخانه )35/2%( و فضای باز)23/9%(. پاسخ به پرسش چهارم در جدول 7 آمده است. پاسخ 
به پرســش چهارم پژوهش بر اساس عامل جنسیت نیز تحلیل شد که نتایج آن در جدول 7 
ارائه شده است. داده ها نشان  داد که به طور کلی گرایش زن ها به مکان های خواندن بیشتر از 
مردها است. مکان های خواندن اعم از محیط کتابخانه و فضای باز به سمت تشویق و ترغیب 
کســب لذت و سرگرمی خواندن نیست و دانشجویان، خانه را به عنوان مکان خواندن انتخاب 

کرده اند. 
* مکان های خواندن در نظر گرفته شده با پژوهش گروه محصوالت نستله )2003( همسو 
است )تخت خواب، کالس درس، اتاق پذیرایی، اتومبیل، فضای سبز، کتابخانه محلی، وسایل 
حمل و نقل عمومی، روبروی تلویزیون، ســرویس بهداشــتی، حمام، مدرسه و خیابان(. نتایج 

پژوهش با نتایج فوق ناهمسو است. 
نگرش ها نســبت به خواندن دانشجویان کارشناسی دانشــکده روان شناسی و علوم تربیتی 
دانشــگاه عالمه طباطبایی بر حســب ترتیب توزیع فراوانی در چهار بعد عبارتند از: ترغیب و 
تشویق از سوی دیگران در خواندن)43/91%(، لذت و سرگرمی در خواندن)40/28%(، نگرانی 
و سختی و دشــواری در خواندن)36/8%(، و چگونگی رویایی با فعالیت خواندن)35/8%(. در 
جدول9 اطالعات حاصل از پاســخ های آزمودنی ها همراه با درصد فراوانی در چهار بعد مذکور 
آمده اســت. عالوه بر این بر اســاس مالک های پژوهشی یاماشــیتا، نگرش مثبت به سمت 
خواندن و نگرش منفی نســبت خواندن تشخیص داده شدند. نتایج این تحلیل در جدول 10 

قابل مشاهده است که گرایش کلی بیشتر آزمودنی ها نسبت به خواندن مثبت است. 
* نگرش های خواندن در نظر گرفته شده با پژوهش ترکانلی اوغلو )2004( بر حسب ترغیب 
و تشــویق از ســوی دیگران در خواندن با میانگین)7/6%(، نگرانی و ســختی و دشواری در 
خواندن با میانگین )6/81%(، و چگونگی رویایی با فعالیت خواندن با میانگین )7/71%( همسو 

است و متغیر لذت و سرگرمی در خواندن، در پژوهش فوق بیان نشده است. 
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* نگرش های خواندن در نظر گرفته شده با پژوهش عبدالکریم و حسن )2007( بر حسب 
نگرانی و ســختی و دشــواری در خواندن با میانگین )2/3%(، و متغیر لذت و ســرگرمی در 
خواندن با میانگین)3/9%( همســو است و متغیر چگونگی رویایی با فعالیت خواندن و ترغیب 

و تشویق از سوی دیگران در خواندن، در پژوهش فوق بیان نشده است.
همان طور که پیش تر ذکر شد فرضیه اول درباره وجود تفاوت معنا دار بین نگرش دانشجویان 
نســبت به خواندن بر حسب جنسیت بود. جدول 11 نشان داد که سطح معنا داری )0/352( 
که از آزمون مان – ویتنی به دست آمده در مقایسه با سطح آلفای 0/05، بزرگتر است. پس 
می توان گفت که اختالف معنا داری بین میانگین زنان و مردان در نگرش ها نسبت به خواندن 
وجود ندارد. بنابراین فرضیه اول رد می شــود. به عبارت دیگــر می توان گفت که متغیرهای 
مختلفی که نگرش ها نســبت به خواندن را شــکل می دهند و عبارتند از: رویارویی با فعالیت 
خواندن، لذت و ســرگرمی، نگرانی و دشواری، و ترغیب و تشویق از سوی دیگران، در هر دو 

جنسیت به یک اندازه اثرگذار بوده اند.
فرضیه دوم درباره وجود تفاوت معنا دار بین نگرش دانشــجویان نسبت به خواندن بر حسب 
رشــته های تحصیلی مختلف بود. جدول 12 قابل مشاهده بود که سطح معنا داری )0/782( 
از ســطح آلفای 0/05 بزرگتر اســت پس می توان گفت که تفاوت معنا داری بین دانشجویان 
رشــته های مختلف در نگرش ها نســبت به خواندن وجود ندارد. بنابراین فرضیه دوم نیز رد 
می شــود. به عبارت دیگر می توان گفت که متغیرهای مختلفی که نگرش ها نسبت به خواندن 
را شــکل می دهند که عبارتنــد از: رویارویی با فعالیت خواندن، لذت و ســرگرمی، نگرانی و 
دشواری، و ترغیب و تشویق از سوی دیگران در همه دانشجویان این هفت رشته تحصیلی به 

یک اندازه اثرگذار بوده اند.
در نهایت پیشــنهاد می شــود که برای شــناخت و درک بیشــتر از پدیده خواندن در بین 
دانشــجویان، پژوهش هایی با موضوعاتی مثل شــناخت راهبردهای خواندن، کشف مدل های 
متفاوت خواندن، بررسی رابطه بین نگرش و زمان صرف شده به خواندن، رابطه بین نگرش و 

مجرای خواندن و تأثیر فرهنگ و آداب اجتماعی بر خواندن انجام گیرد.
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